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Nyheter

Segregationen ökar med fria skolvalet
PUBLICERAD 2018-11-17

Rapport efter rapport bekräftar att skol-
segregationen ökar i Sverige.  Det fria skolvalet är en
av de kraftigast bidragande orsakerna. Men trots
bred samsyn om orsakerna bakom utvecklingen är
frågan politiskt polariserad.

Artikeln är tillfogad ett förtydligande.

Det dova ljudet av fotboll mot fotbollssko är rytmiskt, eleverna
står på rad: en kastar, en fångar upp. Om och om. Nötandet lönar
sig:

– Jag har blivit sjukt mycket bättre tekniskt! säger Linnea Karimi
efteråt.

Hon går i åttan på Gottsundaskolan och tränar två
sjuttiominuterspass i veckan, inom ramen för skolans
fotbollsprofil. Många av eleverna bor helt nära skolan, men
barnen kommer från hela stan.

Fotbollsinriktningen infördes för tio år sedan för att bryta den
allt kraftigare segregationen genom att locka hit också elever med
svensk bakgrund, och leds av gamla elitspelare.

Men att ha en profil räcker inte för att vända trenden på en skola.

Det krävs resurser och arbete. Rektor Elisabeth Viksten
Erikssons arbete och person har varit avgörande, det framhålls
av lärare, elever och skolutredare i Uppsala. Sedan hon började
arbeta här i slutet av 1980-talet har stadsdelen gått från att vara
ett medelklassområde till en invandrardominerad del av stan
med en delvis tung social problematik. 

Själv säger rektorn med lugn röst och ett mycket milt leende att
hon har prioriterat skolutveckling: satsa på pedagogiken,
rekrytera de bästa lärarna. Men kanske viktigast av allt:

– Alla – lärare och elever – ska veta vad vi är för en skola. Vad vi
gör och vad vi står för. Vi pratar mycket om vilka vi är, och vart vi
är på väg.

Natten mot den 8 oktober i år ställdes sammanhållningen på sin
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spets, då en brand totalförstörde två av skolans tre byggnader.
Nu är marken upprensad, platt och tom. Platsen omgärdas av ett
staket där urklippta hjärtan i papper sitter kvar: ”vår skola
försvann, men vi står enade med varann.”

I flera socialt utsatta områden har skolorna många gånger dragits
med så stora problem att de till slut lagts ned. Gottsundaskolan i
södra Uppsala är i dag den enda högstadieskola som finns kvar i
de områden som har fått definitionen särskilt utsatta i Sverige.

Skolsegregationen ökar. Utvecklingen är väl känd, den har pågått
under många år och bekräftats av ett flertal studier, varav flera
har publicerats bara under hösten. Det ifrågasätts i dag om man
kan tala om en likvärdig skola för alla barn i Sverige.

De stora skiljelinjerna går mellan barn som är födda i Sverige och
har högutbildade föräldrar, och barn som är födda i andra länder,
och vars föräldrar saknar högre utbildning. Utbildningsnivån är
viktigare än ursprunget, men i praktiken sammanfaller ofta den
etniska och socioekonomiska segregationen.

Ett axplock ur statistiken framhölls av Skolverkets
generaldirektör på en nationell konferens om skolsegregation i
torsdags. En av de viktigaste poängerna: elevernas bakgrund
ökar i betydelse. I en skola i Stockholm med ett meritvärde på
300,5 hade 94 procent av eleverna högskoleutbildade föräldrar; i
en annan skola, med meritvärde 177,8, hade 20 procent av
föräldrarna hög re utbildning, enligt Skolverket.

En skolas elevsammansättning påverkas mest av
bostadsområdenas socioekonomiska struktur, men det finns
också tydliga orsakssamband med det svenska skol systemet.

– Det är svårt att hitta någon inom skolan som inte tycker att den
här utvecklingen är ett stort och allvarligt problem. Det gäller
oavsett om de arbetar kommunalt eller på friskolor, säger Per
Kornhall, skolexpert och medlem i Vetenskaps akademiens
arbetsgrupp Framtidens skola och svensk representant i
skolfrågor för EU-kommissionen.

Han är en av författarna till rapporten ”Ett söndrat land”, som
tagits fram för Arena Idé. I den analyseras högstadieskolor i 30
mellanstora svenska kommuner, med fokus på föräldrars
utbildningsbakgrund och elevens födelseland, och vilka skolor
eleverna går på. I 28 av 30 kommuner förstärks
boendesegregationen av det fria skolvalet. I 16 av dem är
skolvalssegregationen starkare än boendesegregationen.

Enklare uttryckt söker sig barn till svenska, välutbildade
föräldrar till vissa skolor, och i högre grad i friskolor, medan
koncentrationen av elever födda utomlands och har lågutbildade
föräldrar ökar i vissa kommunala skolor. Det är på högstadiet
som skolvalssegregationen blir mer märkbar, eftersom närheten
till skolan blir mindre viktig i takt med att barnen blir äldre.

Sverige har fått en betydande grad av vad som kallas ”white
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flight”, och inte bara i storstäderna.

Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, har
studerat segregation i skolor i över 20 år, med fokus på förorter:

– Ingen ifrågasätter statistiken, men frågan är vad man gör med
den. Boendesegregation är svår att göra något åt i en demokrati –
där folk har rätt att bo var de vill, men skolan kan man styra och
förändra – eller låta vara. Det är också ett politiskt
ställningstagande. Jag skulle kunna hålla precis samma
föreläsning i dag som när jag disputerade för 20 år sedan, utan
att någon skulle märka det, säger han luttrat.

FN-organet Unicef har i en färsk rapport granskat sambandet
mellan ursprung, kön, föräldrars socioekonomiska bakgrund och
skolsystem i 41 rika länder. Sverige placerar sig på en föga
smickrande 25:e plats. Om Sverige inte kan erbjuda barn en
likvärdig skola bryter vi mot barnkonventionen, menar Unicef.

Sverige är, med en kombination av skolpeng, skolval, fri
etableringsrätt och obegränsat vinstuttag för friskolor unikt.
OECD har haft synpunkter på Sveriges skolsystem, och riktade
hård kritik mot det 2015, vad gällde såväl skolvalet som om
finansieringen av skolan. Chile, som tidigare hade ett system som
påminde om det svenska, ändrade nyligen lagstiftningen,
eftersom man såg dess negativa effekter.

För den statliga Skolkommissionen, vars betänkande lades fram i
april 2017, var likvärdigheten ett viktigt tema. Regeringen har, i
enlighet med kommissionens förslag, sedan dess stärkt de
statliga resurserna till skolan, med sex miljarder kronor över tre
år, med mest pengar till störst behov. I kölvattnet av
Skolkommissionen tillsattes i juli i år en uppföljande utredning
av vilka åtgärder som kan minska segregationen.

– Segregationen har ökat kraftigt under de senaste 15 åren, men
det är värt att minnas något annat: efter andra världskriget
försökte man skapa en skola som skulle jämna ut elevernas
bakgrund, det man kallar för skolans kompensatoriska uppdrag.
Men det lyckats inte: vi har aldrig löst grunduppgiften, säger
utredaren Björn Åstrand, lektor i pedagogiskt arbete och tidigare
ledamot av Skolkommissionen.

Hans arbete ska vara klart i mars 2020.

I Gottsunda försvann allt i branden: läromedel, elevarbeten,
åratal av dokumentation, inte en penna fanns kvar. Det var en
sorg. Dagen efter natten då det brann samlades alla, och rektorn
höll ett tal som folk fortfarande pratar om.

– Det blev ett mantra: det var byggnader som brann, inte
Gottsundaskolan. Gottsundaskolan är vi, säger hon.

Undervisningen återupptogs efter ett par dagar.

Gottsundaskolan har aldrig hotats av nedläggning, tvärtom fanns
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redan när skolan brann planer på att bygga nytt. Den processen
har påskyndats, och hör till en större utvecklingsstrategi för
Gottsunda. 

– Vi vill vara ett nav. Vi vill att eleverna här ska känna att man
satsar på dem, säger Elisabeth Viksten Eriksson.

Gottsunda har under flera år fått extra resurser i form av
kommunala strukturpengar, och inom ramen för projektet
”Idéskolor för mångfald”, som drevs av Myndigheten för
skolutveckling fick man ytterligare medel för skolutveckling.

Men det är en utmaning. Till friskolorna i den här änden av
Uppsala – som Engelska skolan och Kunskapsskolan – söker sig
en oproportionerligt hög grad elever med svensk bakgrund och
med högutbildade föräldrar. Resultatmässigt har man under de
senaste åren legat strax över snittet i Sverige, men tappade mark
2017, delvis på grund av antalet nyanlända. 2018 är skolan på väg
uppåt igen. På Gottsundaskolan har ungefär hälften av eleverna
svenska som modersmål. 

– Statistiken säger inte allt. Bland elever med svensk bakgrund
och högutbildade föräldrar, så har vi legat högst i Uppsala. För
mig är det jätteviktigt, säger Elisabeth Viksten Eriksson.

Att en skola med låga snittresultat inte måste vara dålig är något
forskare ofta framhåller.

Professor Nihad Bunar säger att de förortselever som han har
intervjuat för sin forskning är eniga om vad som är det stora
problemet: avsaknaden av elever med svensk bakgrund.

– Den stigmatisering de känner för att de går i en skola eller bor i
ett område som anses som ”dåligt” spelar roll, också för deras
självuppfattning. Det får sociala konsekvenser och kan vara
katastrofalt.

Med den politiska låsningen kring skolan tror han inte på några
större förändringar inom överskådlig tid, och Nihad Bunar
menar att inga åtgärder hittills har gjorts som direkt motverkar
skolsegregationen, bara försök att dämpa dess uttryck.

– Det system vi har valt är inte utformat för att hindra
skolsegregation. Flera av de effekter vi ser var oönskade, de kom
som ett ”oj då”. 

Studier visar att elever som har goda förutsättningar och är vad
som kallas för lättutbildade, i en blandad elevsammansättning
inte missgynnas, utan tvärtom fortsätter att prestera väl. Större
är skillnaderna för elever med tuffare utmaningar, som tenderar
att dras upp av de högpresterande eleverna. För dem blir
konsekvensen av att gå i en skola där nästan ingen talar svenska
och där många elever har stora utmaningar, större, och negativa.
Betydelsen av skolmiljön har ökat markant. 

Därutöver talar man i dag om en pedagogisk segregation, där
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behöriga lärare söker sig till skolor med resursstarka elever. De
elever som kanske bäst behöver skickliga lärare, har svårast att få
dem.

Hos lärarna finns starka uppfattningar om skolsystemet, och om
möjligheten till vinstuttag. En ny undersökning från Lärarnas
Riksförbund visar att endast två procent av lärarna är odelat
positiva till ett obegränsat vinstuttag för friskolorna. Sju av tio
lärare i LR:s lärarpanel vill helt stoppa vinsterna, 28 procent vill
se en begränsning av dem.

Men på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är Tobias
Krantz, som är chef för utbildning, forskning och innovation och
tidigare liberal högskole- och forskningsminister, skeptisk till att
vinsttak och begränsningar av skolvalet rättar till något. Han
menar att boendesegregationen utan det fria skolvalet hade varit
ännu större, och han vill se flera åtgärder för att alla elever ska
ges samma chans:

– Jag tror på ett fokus på kunskap och resultat, och bättre
styrning. Ordning och reda  är viktigt särskilt när förhållandena
är svåra. Man måste också ha modet att stänga skolor som inte
fungerar.

Han ser gärna en ökad statlig styrning:

– Personligen kan jag också tänka mig en nationell skolpeng och
en statlig finansiering, med en större socioekonomisk viktning.

Inte heller möjligheterna till obegränsat vinstuttag är ett problem
för svensk skola, menar han:

– I så fall måste man visa att de skolorna visar en generell
tendens att vara sämre. Vinst är normalt ett tecken på en
välfungerande verksamhet: att en skola är populär och drivs
kostnadseffektivt.

Varför finns en politisk laddning kring skolan?

– Det är en väldigt intressant fråga. Det har hänt under de
senaste åren, med politiska motiv. Vänsterpartiet har gjort
kampen mot vinster till huvudfråga.

Tobias Krantz påminner om att valfriheten har stort stöd hos
många svenskar, och att frågan om lärarkvalitet prioriteras högre
än frågan om vinst. I en Ipsosundersökning från 2017 hamnar
kompetenta lärare med goda arbetsvillkor, möjlighet till extra
stöd, bättre ordning i klassrummen i topp för faktorer som kan
förbättra skolan. Vinstfrågan tas upp av 12 procent av de
svarande som en sådan faktor; däremot är tre av tio generellt
negativa till vinstuttag.

Som helhet, menar Tobias Krantz, har friskolorna gjort
skolsektorn mer dynamisk:

– Det finns ett skäl till att Internationella Engelska skolan är
populär, nämligen att disciplin alltför ofta saknas i den
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kommunala, och att det fanns ett missnöje med det hos många.
Hade IES inte funnits hade de elevernas rättigheter gåtts förnär.

Åttorna går över till att spela träningsmatcher. 

– Jag trodde inte att det var sant när jag såg sms:en om att
Gottsundaskolan brann. Det kändes helt overkligt, säger
Abdullahi Ahmed, en av eleverna.

Fotbollstränaren Björn Kindlund säger att han har slagits länge
för att få konstgräsplanen vi står på till stånd. De tränar utomhus
så länge det går, alltid blandat tjejer och killar. Den grupp som är
svårast att nå är invandrartjejerna.

– Idrotten är den bästa integration som finns. Men det viktigaste
för oss är att kommunen fortsätter att satsa. Lärarna sliter ut sig
hårdare här.

På hans egen önskelista står ett högre staket. Björn Kindlund
nickar bort mot skogsdungen invid skolan och fastnar för en
sekund med blicken på tallarna.

– Vi tillbringar många timmar där borta med att leta efter alla
bollar.

Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap.

Förtydligande

Vänsterpartiet

Vill slopa det fria skolvalet och gärna förstatliga skolan. Vill också se över

kötid som urvalsgrund, låta kommunerna avgöra om en skola ska få

etablera sig, samt begränsa möjligheten för aktiebolag att driva skola,

och reformera skolpengssystemet. Vill inte ha ett obligatoriskt skolval.

Socialdemokraterna

Vill behålla skolvalet men reformera kösystemen, för ett gemensamt

ansökningsförfarande till kommunala skolor och friskolor. Vill se över

hur skolpengen fungerar. Låt kommunerna bestämma om etablering av

nya friskolor. Mer riktade resurser till skolor med behov. Vill ”stoppa

vinstjakten.”

Miljöpartiet

Vill göra skolvalet obligatoriskt, men reformera kösystemet. Ökad statlig

styrning, med riktat stöd till vissa skolor, samt till skolutveckling. Vill

behålla den fria etableringsrätten. Vill anställa ”brobyggare”.

Centerpartiet

Det är inte skolsegregationen i sig som är problemet, utan att det finns

skolor med dålig kvalitet. Sätt fokus på ledarskapet i skolan.

Skolpengssystemet är bra som princip, men detaljerna kan behöva ses

över. Kötidssystemet kan behöva reformeras.

Liberalerna

Vill förstatliga skolan. Skärpa ägarprövningen och ställa krav på

långsiktigt ägande för privata aktörer. Inför ett nationellt
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Sanna Torén Björling

ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

kvalitetssäkringssystem och tillståndsgivning för alla huvudmän, men

ingen begränsning av vinstuttag.

Moderaterna

Vill göra det i dag frivilliga skolvalet obligatoriskt, eftersom det skulle

göra att fler valde medvetet. Öka kontrollen av skolorna genom

Skolinspektionen. Vinstuttag är inte ett problem om skolan fungerar väl.

Vill behålla skolpengen men se till att skolor med särskilda behov får de

resurser de behöver.

Kristdemokraterna

Vill ha ett obligatoriskt skolval och ökad kontroll av skolans kvalitet, med

nationella regelbundna krav och kriterier. Kvalitet, inte

huvudmannaskap, är viktigt. Vinster behöver inte begränsas.

Sverigedemokraterna

Vill göra skolvalet obligatoriskt, men tror att dagens system minskar

segregationen. Skolan bör förstatligas, och kraven för att få starta en

friskola bör öka. Skolor kan gå med vinst, men bör ha en ekonomisk

buffert.

I artikeln om den ökande skolsegregationen uttalar sig Per Kornhall i

egenskap av skolexpert åt EU-kommissionen.
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